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THÔNG BÁO 

(Về việc cấm hút thuốc lá trong trường học) 

 
Thực hiện Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác 
hại của thuốc lá trong ngành giáo dục và Công văn số 11085/BGDĐT-CTHSSV  
ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Thực 
hiện kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc 
lá. Hiệu trưởng nhà trường  yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên thực hiện: 
 
      Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 nghiêm cấm học sinh, sinh viên 
mang và hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. 
  

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm, BCS lớp và BCH chi đoàn hàng ngày phối 
hợp giáo dục ý thức và nhắc nhở học sinh, sinh viên lớp mình nêu cao tinh thần 
hành động vì văn hóa trường học, vì môi trường giáo dục. Coi đây là việc làm 
thường xuyên, là biểu hiện của nếp sống văn minh, là một trong những tiêu chí 
quan trọng để đánh giá đạo đức trong rèn luyện và thi đua trong học tập. 

BCS lớp và BCH chi đoàn đồng thời có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo 
GVCN, Đoàn trường và phòng Quản lý học sinh, sinh viên những trường hợp vi 
phạm. Nếu học sinh, sinh viên nào vi phạm, nhà trường sẽ tịch thu tiêu huỷ, 
đồng thời xử lý kỷ luật như sau: 

 

NỘI DUNG 
SỐ LẦN VI 

PHẠM 
HÌNH THỨC 

XỬ LÝ 
GHI CHÚ 

Lần 1 Khiển trách Xếp loại RL trong tháng TB 
Lần 2 Cảnh cáo Xếp loại RL trong tháng Yếu 

Mang và hút thuốc lá trong 
khuôn viên trường 

Lần 3 Buộc thôi học  

 
 

Nơi nhận: 
- Các lớp hssv; 
- GVCN; 
- Đoàn trường; 
- Lưu VT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
Võ Văn Dũng 

 
 


